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دهیچک
منـابع تولیـد   يواکـاو بـا هـدف  پژوهش این . استرو هروبخطرپذیرياز يا، با مجموعهآنت یل ماهیدلاست که بهیاز جمله مشاغليکشاورز

گرفته شده در این روش به کار.استانجام شدهزدیاستان واقع درشهرستان بهاباديساکن در بخش مرکزییکشاورزان روستااحساس خطر شغلی
و سـاکن در بخـش مرکـزي    يکشـاورز ان شاغل در بخـش  ییپژوهش شامل روستايجامعه آمار. استتحلیلی و از نوع پیمایشی -پژوهش، توصیفی
روش بـا ترکیبـی از دو   و یصـورت تصـادف  بـه  ون یینفر تع134با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه . است) برداربهره1186(شهرستان بهاباد 

ل پرسشـنامه محقـق   یـ احبه و تکمق مصـ یـ از از طریمورد نيهادادهيگردآور. دها انتخاب ش، نمونهدر دسترسيگیرو نمونهياخوشهيریگنمونه
منطقـه،  يو نظرات خبرگان، کشاورزان و کارشناسـان کشـاورز  یشد تا با استفاده از منابع اطالعاتیسعپرسشنامهم یدر تنظ. ساخته صورت گرفت

در شغل خود احساس خطـر  ) %74حدود (کشاورزان بیشترکه دهدنشان میهاي تحقیق یافته. گرددییشناساییروستاکشاورزان یشغلخطرهاي
، یمـ ی، مخـاطرات اقل يو اعتبـار یکشاورزان در چهـار عامـل مخـاطرات مـال    یشغلمنابع تولید احساس خطر،یل عاملیبا استفاده از تحل. کنندمی

ـ از وار%7/72ن عوامل در مجموع توانستیا. گردیدخالصهیبیو مخاطرات ترکیتیریو مدفنیمخاطرات  حـدود .دیـ ن نمایـی رهـا را تب یانس متغی
گـر آن  انیـ ق بیـ تحقيهـا افتهی. استپذیر نبودهامکانق ین تحقیها در اآنینیبشیاست که پیر عواملیمانده مربوط به سایانس باقیاز وار% 3/27

-کارگیري سیاست آسانبهرو، ایناز.استيو اعتباریمخاطرات مالناشی از ،ترین احساس خطر شغلی کشاورزان منطقه مورد مطالعهبیشاست که 
عنـوان بخشـی از پیشـنهادات    هـاي همیـاري و تعـاونی بـه    به عضویت در تشکلهاآن، ترغیب کشاورزان، تأمین امنیت اقتصاديبهسازي دادن وام

تلـف در مـدیریت   ، ماهیت چند بعدي اقـدامات مخ یکشاورزان روستاییوجود عوامل چهارگانه به عنوان مخاطرات شغلاما . پژوهش ارائه شده است
. طلبدیرا مخطرهانگر در مدیریت این جانبهو همهیسیستميرویکردبه کارگیريکهاستنشان دادهشغل کشاورزي راخطرپذیري

.کشاورزان؛ یزدشغلی؛ تحلیل عاملی؛ خطر؛ریسک:يدیکلگانواژ

مقدمه
,Asayesh(ییمحور توسعه روسـتا ،يکشاورز و )1995

و نبــود خطــربــا همــراهياقتصــاديهــاتیــاز جملــه فعال
در حـال  يدر کشـورها به ویـژه کشاورزان، . نان استیاطم

و ياقتصـاد يهـا خطراز يا، با مجموعهرانیاتوسعه مانند 
مـت  یق قیـ دقینـ یبشیدر پیناتوان. ندهستمواجهیعیطب

ــادهیمحصــوالت، ق ــامــت نه ــتوليه ــد، می زان برداشــت ی
مـه، یستم بیا ضعف سینبود، یرات بازار جهانیثأ، تمحصول

از ماننـد آن و،یشـغل يهـا انجمنا ضعف عملکرد یو نبود
ــ ــرف دی ــرف و از ط ــرایک ط ــر ش ــویگ ــیو اقليط ج یم

ويسوزان رودخانه، آتشیر مانند توفان، طغیناپذینیبشیپ
، ییرات آب و هواییتغ، آفات و امراض،یخشکسال،یبارندگ

ت آب یـ فیر کییـ ، تغینـ یرزمیزيافت سطح آب سـفره هـا  
منـابع  يهـا یهـا، آلـودگ  شدن خـاك ییای، شور وقلياریآب

درآمد کشـاورزان شـده   یثباتیباعث بمانند آنو،یعیطب
,Hasan-Shahi(است  2006(.

ییهـا ن چـالش یتـر از مهمن یآفرخطرن عوامل یاوجود
برنـد و موجـب   یوسته از آن رنـج مـ  یاست که کشاورزان پ

,.Roosta et al(شودیها مان فراوان آنیز 2008.(
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در رابطه با شـغل  فراوانشغلی خطرهايدر واقع وجود 
کشاورزي، در بسیاري از مواقع منجر به وارد آمـدن ضـرر و   

هـا  ی آنزنـدگ نیازهـاي  فراهم نشـدن اورزان و زیان به کش
به همراه بسیاري از خطرهاهمچنین وجود این . شده است

که فنآوريتغییر و تحوالت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و 
پــایین آمــدن باعــث،در روســتاهاي کشــور رخ داده اســت

و منزلــت اجتمــاعی روســتاییان شــاغل در بخــش جایگــاه
این عامل سبب تقویت احسـاس بـی   .استکشاورزي شده 

و منجر به تغییر شـغل و  شدهها عدالتی و محرومیت در آن
مهاجرت به دلیل عدم رضـایت از شـغل کشـاورزي    یا حتی

در جامعـه  یگونـاگون باعث بروز مشکالت امراین .شودمی
ایـن مشـکالت در  از جملـه . شـود یمبدأ و جامعه هدف مـ 

مـاهر،  عواملی چون افـزایش نیـروي کـار غیر   جامعه هدف، 
ریـزي بـراي مسـکن، بهداشـت،     در برنامهتنگناهاییایجاد 

و شـود دیده میدر مهاجران ... تحصیل و خدمات رفاهی و 
ــۀ آن زدن  ــبنتیج ــايبرچس ــراده ــامطلوب اف ــر روي ن ب

اســــتهــــاي اجتمــــاعی  مهــــاجران و درگیــــري 
)ZareShahAbadi, نکــردن بــهن، توجــه یهمچنــ. )2003

،کشـاورزان یشـغل خطرهـاي منظور کـاهش  بهيزیربرنامه
ن یو مشـکالت تـأم  يدات کشـاورز یـ توانـد کـاهش تول  یم
ــاین ــرفيازه ــجمعیمص ــی ــتهیت را در پ -Motiee(داش

Langroudi, ياقتصـاد ن مسأله تحقق استقالل یو ا)2002
,Mahmoudian(د قـرار دهـد   یـ کشـور را در معـرض تهد  

1998( .
کـه کشـاورزي بـه    سـاخت د خاطرنشان یدر مجموع با

عنوان یکی از محورهاي اساسی توسـعه منـاطق روسـتایی،    
اهمیـت  . نقش مهمی در توسعه اقتصادي این منـاطق دارد 

شده است که افـزایش  باعثدر توسعه اقتصادي کشاورزي 
تولید و درآمـد روسـتاییان در ایـران همـواره مـورد توجـه       

Mohammadian(مداران قرار داشته باشـد  سیاست et al.,

یتواند بـه ورشکسـتگ  ین بخش میبه ایکم توجه. )2004
و ییت غـذا یـ ، کـاهش امن يکشاورزيبرداربهرهيواحدها

منـاطق  ش مهـاجرت از  یو افـزا یطـ یمحستیزيهامعیار
کاهش یا ویاز اراضیعیشدن گستره وسیو خالییروستا
,Salem & Namazi(منجـر شـود   يت اقتصادیفعالتوقف

2007(.

ه بـر  یکم سرمایژگیبا وشاورزيک،در شهرستان بهاباد
تـر تعـداد شـغل    قدرت آن را دارد که با سرمایه کـم بودن،

ت در یبه فعالییجوانان روستایبیشتري را ایجاد نماید، ول
هـاي علتاز یکیدهند که ین بخش کمتر عالقه نشان میا

شده باعثن مسأله یا. استيشغل کشاورزيباالخطرآن 
روستایی به فعالاست که ساالنه تعداد بسیاري از جمعیت

بـه کـار و فعالیـت بـه سـوي      یابیدسـت ویژه جوانان بـراي 
ـ اولی واقعیـت . شوندرهسپار مناطق شهري  اسـت کـه   نی

انـد شـغل مناسـبی را در    از این افراد نتوانستهشمار زیادي
هـایی وارد  بنابراین به طور عمدهبه شغل. شهر کسب کنند

که در ایجاد تورم و رکـود اقتصـادي مـؤثر اسـت     شوندمی
)Motiee-Langroudi, 2002.(

از یز تهـ یـ و روسـتا ن ییروستایجدا از نواحيکشاورز
ن دو الزم و ملـزوم هـم   یـ نبـوده و ا يکشـاورز يهاتیفعال

Motiee(هستند  Langroudi & Shamsaee, یول).2007
ر ییـ ن تغیو همچنـ ي، اقتصـاد ي، کالبـد ییرات فضاییبا تغ

ر، بـه نظـر   یـ چنـد دهـه اخ  دران ییروسـتا یسبک اجتماع
شـده و  يادیـ رات زیدستخوش تغيشغل کشاورزرسد یم

و یعـ یطبيهـا خطـر از جملـه  يادیـ ر عوامـل ز یتحت تأث
یت شـغل یبـر رضـا  ینـامطوب و تـأثیر قـرار گرفتـه   یانسان

. ان داشته استییروستا
یشـغل هايخطريدارد، ضمن واکاویسعاین پژوهش
ییرا شناسـا هـا خطـر ن یـ ن ایتـر ، مهمییکشاورزان روستا

ن پرسـش اسـت کـه چـه     یـ دنبـال پاسـخ بـه ا   بـه ودینما
د یـ را تهدییکشـاورزان روسـتا  یشـغل یزندگییهاسکیر
؟کندیم

پیشینه تحقیق
در ارتبـاط بـا خطرپـذیري در    کـه  یقاتیتحقدر بیشتر 

بخــش درخطــرمــدیریت کشــاورزي انجــام شــده اســت، 
،عنـوان مثـال  بـه .گرفته استمورد بررسی قرار ، يکشاورز

Turkmani & Abdullahi Ezzatتـوان بـه پـژوهش   مـی 

Abadi (2001) ،Barry (1984) ،Roosta et al. و (2008)
اي دیگر از تحقیقات مرتبط بـا  دسته. شاره کردسایر موارد ا

خطـر رفتار کشاورزان در مواجه با انـواع  یبررسبه،موضوع
Turkmaniهاي پژوهش. اندپرداخته (1996)،Turkmani

& Kalaee (1999) ،Hasan Shahi (2006) ،Ferdousi &
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Koupahi (2005) ،Dillon & Scandizzo و سایر (1978)
.انداز این دستههاي مشابهنمونه

Turkmani & Karamiنتـایج مطالعـه   نشـان  (2007)
ــه آب و ســرمازدگی محصــول  دهــدمــی ــه دسترســی ب ک
برداران مرکبات کار در بین بهرهخطرترین منبع ایجاد مهم
کی از آن بود که سطح زیرکشـت  همچنین، نتایج حا.است

هـاي  و شـرکت در کـالس  اي، دریافـت وام سـرمایه  هـا باغ
خطـر اي منفی و معنـی دار بـا منبـع    ترویجی داراي رابطه

ســطح زیرکشــت، در حــالی کــه. دسترســی بــه آب اســت
پذیرش بیمه محصـول در مقابـل سـرمازدگی، دریافـت وام     

هـاي ترویجـی داراي رابطـه    اي و شرکت در کـالس سرمایه
.سرمازدگی محصول بودخطرمنفی و معنی داري با منبع 

Rostami et al. مـدل تحلیـل   ازبا اسـتفاده (2006)
کشـاورزي  خطرهـاي بندي انواع عاملی به شناسایی و طبقه

اصلی وجود پنج عامل گر بیاننتایج تحلیل عاملی . پرداخت
هـا، عامـل اقلیمـی و    آفات و بیمـاري (در تولید گندم خطر

امنیـت و عامـل   نبوداي، عامل زیست محیطی، عامل نهاده
.استدر منطقه مورد مطالعه) اقتصادي-اعتباري

Roostaنتایج حاصـل از تحقیـق    et al. نشـان  (2009)
کننـده تولیـد گنـدم بـه     هـاي تهدید خطرترین داد که مهم

-مهـم هاي طبیعی و اقتصادي بوده وخطرترتیب عبارت از 
ها بـه  گرفته شده براي مقابله با آنهاي به کارراهکارترین 

نتـایج  . اسـت و مـالی  فنـآوري هاي راهکارترتیب عبارت از 
ــایی    ــر توان ــین متغی ــه ب ــل همبســتگی نشــان داد ک تحلی

و برخـی از متغیرهـاي مـورد    خطـر کشاورزان در مدیریت 
،خطـر نگـرش نسـبت بـه    میزان تحصـیالت، مانند مطالعه 

مسـاحت  کشت گنـدم، سطح زیر میزان عملکرد در هکتار،
اسـان و  مشورت با کارشن،ارزش فروش گندمین زراعی،زم

هاي تلویزیـونی  و برنامه،%1متخصصان کشاورزي در سطح 
.داري وجود داردرابطه معنی% 5در سطح 

قیتحقياهینظریمبان
ت بخـش  یـ گـاه و اهم یر در مـورد جا یـ اخيهـا در دهه

،در قلمـرو اقتصـاد  ياریبسـ ينظـر هـاي بحـث ، يکشاورز
نظـران امـر   ده و صـاحب یـ ، مطرح گرديزیرتوسعه و برنامه

، ییتوسعه معتقدند کـه پشـتوانه و محـرك توسـعه روسـتا     
يان کننـده یـی نقش تعياست و کشاورزيتوسعه کشاورز

ــتا  ــعه روس Motiee(داردییدر توس Langroudi &

Shamsaei, نقـش  يفـا یمنظور ات بهین فعالیاما ا. )2007
روبـرو  یهـا و مشـکالت  بـا چـالش  ییخود در توسعه روستا

یـک فعالیـت   به طور ذاتی،کشاورزي که نیاز جمله ا. است
,Ferdousi & Koupahi(اسـت خطـر اقتصادي پر  2005( .

طبیعی، اجتماعی، اقتصـادي  خطرهايدر این فعالیت انواع 
ی دست به دسـت هـم داده و مجموعـه شـکننده و     ومو عم

پذیري براي تولیدکنندگان ایـن بخـش فـراهم آورده    آسیب
هاســتکــه نتیجــه نهــایی آن بــی ثبــاتی درآمــد آن     

)Turkmani, همراهیطیدکنندگان در محین تولیا. )2000
هـا،  يمـار یآب و هوا، ب(د یتوليهاخطراز یبا خطر که ناش

ی، مال)مت محصول و نهادهیق(مت ی، بازار و ق)آفات و غیره
ن و مقـررات دولـت در   یر در قوانییتغ(يو نهاد) نرخ بهره(

يریـ گمیاست، اقـدام بـه تصـم   ) يارتباط با بخش کشاورز
Roosta(کنند یم et al., ـ ا. )2009 مین مسـئله در تصـم  ی

را بـا  يریـ گمیج تصـم یگذارد و نتـا یر میدکنندگان تأثیتول
سـازد یمتفـاوت مـ  نان یط اطمیدر شرايریگمیج تصمینتا
)Ehsan et al., هـا در  زان مصرف نهادهین میهمچن. )2008

افزون. گر فرق داردیکدیبا خطرو بدون خطرط وجود یشرا
ز باعـث  یـ ، نيآزاد بـودن کشـاورز  يدر معرض هوان، یابر

و حســاس در یشــناختســتیزیتیفعــاليشــده کشــاورز
,.Rostami et al(د یشمار آعت بهیطبيهایمقابل دگرگون

توان گفـت، رویـارویی شـاغلین بخـش     ین میبنابرا. )2006
هـا اسـت   شـغل آن اصـلی هاي از ویژگیخطرکشاورزي با 

)Turkmani, يبـرداران کشـاورز  رو بهـره نیاز همـ . )2000
از درآمـد خـود، نگـران بازپرداخـت     مطمئن نبودنل یدلبه

و در ) اتیـ ن و مالیاجاره زمـ (ثابت يهانهیوام، پرداخت هز
بـر  . ندهسـت یزنـدگ يهـا نهیاز موارد پرداخت هزياریبس
مـؤثر در  ق ویابزار دقيریکارگهن اساس همواره لزوم بیهم

ت فعـال در  یـ جمعيت اقتصـاد ین امنیت و تأمیجهت حما
د و بـاال  یـ ش قـدرت تول یجـه افـزا  یر نتدو يبخش کشاورز

Ehsan(شـود  یآنان احساس مـ یبردن سطح زندگ et al.,

2008.(
مـورد  يت اقتصـاد یک فعالیشتر به عنوان یبيکشاورز

زل و نــورتن یــهنــه، ین زمیــدر ا. ردیــگیمطالعــه قــرار مــ
و خطـر بـدون توجـه بـه    ياقتصاديهالیمعتقدند که تحل

. شـود یمـ يابعاد آن باعث کاهش اعتبار مطالعات اقتصـاد 
يهـا يزیـ رز معتقدند که در برنامهیو پتن نيهارداکر، پند
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,.Ehsan et al(ر اسـت یناپذییجدایبخشخطريکشاورز

طور بهيکشاورزيهاتیموجود در فعالخطرمنشأ .)2008
بـر  . مت و اعتبـارات باشـد  ید، قیه تولیتواند از ناحیعمده م

:شاملیبه پنج دسته کلخطرهااین ن اساسیا
يهـا خطـر )3مـت؛  یقيهـا خطـر )2د؛ یتوليهاخطر)1
یاجتمـاع يهـا خطـر )5و ياقتصـاد يهـا خطـر )4؛ یمال

,Rostami, et al(شوند تقسیم می 2006(.
ــاورز ــودن يکش ــود دارا ب ــا وج ــمزاب ــاديای ، ياقتص

بیشـتر ز به همـراه دارد کـه   ینخطراتی ،یاسی، سیاجتماع
ییرات آب و هـوا ییـ در تغکه يار بالقوهیتأثبا ات خطرن یا

را یز. شوندین مین کره زماساکنید زندگی، سبب تهددندار
هـا،  قطع درختان، خلـوت شـدن جنگـل   مانندییهاتیفعال
باعـث آزاد شـدن   محصوالت سوخته شده ويهاماندهیباق

Kord(شـود  یمـ ياگلخانهيگازها Navardi, بـه  . )2008
، ییو آب و هــوايط جــویعلــت عــدم امکــان کنتــرل شــرا

خطرآفـرین يدیـ توليهاتیر فعالیاز ساکشاورزيتیفعال
، یعـ یطبخطرهـاي بـر  افزون، يدیتولن بخش یدر ا. است

ياز مجموعـه یـ نیو شخصـ ي، اقتصـاد یاجتماعخطرهاي
دورييبـرا . دکنندگان نهاده اسـت یتوليشکننده را فرارو

یبـرداران، سـع  و کاهش اضـطراب بهـره  یطراتن خیاز چن
درآمـد  یع احتمـال یبر توزيرگذاریق تأثیشود که از طریم

یاحتمـال يمخـرب خطرهـا  م، آثـار  یر تصـم یا متغیمزرعه 
Mohammad(ابد یکاهش  Ghasemi et al., 2009.(

بخش يریپذبیمعتقدند که آسگرانپژوهشاز یگروه
یطـ یمحسـت یاز عـوارض ز ییو جوامـع روسـتا  يکشاورز

ییروسـتا يهاتیتر است و فعالکمينسبت به جوامع شهر
,Rezvani(شـود  یده نمـ یکامـل کشـ  يگاه به نـابود چیه

ریپـذ بیآسـ ین به معنـ ید توجه نمود که ایبایول. )2004
بـا  يت اقتصـاد یـ ن فعالیـ ا.سـت ینيکشاورزنبودن بخش

ــايطرخ ــده ــورت  يج ــه در ص ــوده ک ــرو ب ــتنروب نداش
ها، تمام ابعـاد  ن بردن آنیا از بیکاهش و يبرايزیربرنامه
د یـ هـا بـا تهد  آنیشـغل یزنـدگ به ویژهان ییروستایزندگ

.شودیروبرو م
ریزان بخـش کشـاورزي، زمـانی    گزاران و برنامهسیاست

هاي مربـوط بـه   بخشی برنامهها یا اثرکه تقاضا براي برنامه
هـاي  خواهنـد بداننـد فعالیـت   کنند مـی را ارزیابی میخطر
تأثیر خطرشده چگونه بر نگرش کشاورزان نسبت به انجام

Roosta(گذارد می et al., -ن سیاسـت یـ به گمان ا. )2009
ــه ــزانگــزاران و برنام ــیاز نظــر وکشــاورزان، ری يهــایژگ

ن تفاوت یگر متفاوت هستند و ایکدیبا یاجتماع-ياقتصاد
شـود یمـ خطـر ها با مسـئله  متفاوت آنيباعث برخوردها

)Ehsan et al., زیـر  ن اساس بـه سـه گـروه   یبر او)2008
:شوندتقسیم می

؛زیگرخطرـ 
؛تفاوتی نسبت به خطربیـ
Ferdousi(ر یپذخطرـ & Koupahi, 2005(.

، خطـر نه انـواع یمنابع مختلف در زمیبا توجه به بررس
یت زنـدگ یـ فی، کیت زنـدگ یفی، کار، کيکشاورزيهاخطر

. گـردد یر ارائـه مـ  یـ ق بـه شـکل ز  یتحقيمدل نظريکار
و  یعـ یطبيهاخطرکشاورزان به دو دسته یشغليهاخطر
هـا رفتـار   خطرن یوجود ا. دوشمیم یتقسیانسانيهاخطر

ینوع واکنشـ . دهدیر قرار میان کشاورز را تحت تأثییروستا
دهنـد،  یهـا نشـان مـ   خطـر ن یـ ان کشاورز به اییکه روستا

شان خواهـد بـود  یشغلیها از زندگت آنیدهنده رضانشان
گـر کیفیـت زنـدگی کـاري    که میـزان ایـن رضـایت بیـان    

1.ان کشاورز استییروستا

عملیاتیتعاریف 
ریسک)الف

ریسک یک واژه فرانسوي اسـت کـه در فارسـی بـه خطـر،     
طور کلی، به معنی نـا معلـوم بـودن   ترجمه شده است و به

مشـخص در آینـده اسـت    کـار و فعـالیتی  نتایج حاصـل از  
)Rostami et al., به معنـی  خطربه تعبیري دیگر، . )2006

. نــا معلــوم بــودن نتــایج حاصــل از عمــل در آینــده اســت
را شـرایطی از عـدم   خطـر همچنین، گروهی از کارشناسان 

گذارد دانند که بر عملکرد فرد یا نظام تأثیر میاطمینان می
)Roosta et al., 2009(.)1999 (Nigel را احتمـال  خطـر

ــامعلوم تعریــف کــرده اســت  ) 1999(. وقــوع یــک اتفــاق ن

AbouRizk خسـارت و  رخ دادناحتمال از خطر به عنوان
.یاد کرده اسـت ،تأثیري که این خسارت بر یک طرف دارد

ماهیت . رضایت شغلی قسمتی از رضایت یک شخص از زندگی است-1
جا که از آنبه طور مشابهگذارد و بیرونی شغل بر احساس شغلی تأثیر می

شغل یک قسمت مهم زندگی است، رضایت شغلی بر رضایت کلی فرد از 
,Mansouri(گذاردزندگی اثر می et al, 2008.(
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تـر خطـر را   در یـک تعریـف جـامع   برخی دیگر از محققان
نظام ت که بر عملکرد فرد یاقطعیشرایطی از عدم عنوان به

گذارد به نحوي که در آن هـم شـانس   برداري تأثیر میبهره
ــف   مو ــود دارد، تعری ــت وج ــال شکس ــم احتم ــت و ه فقی

Rostami(اند کرده et al., خطـر طور کلی کلمه به).2006
فعـل و  (به دو مفهوم نامعلوم بودن نتایج حاصـل از کـنش   

کـار  مفهوم خطر بهمشخص در آینده و همچنین به) عمل
Ferdousi(رود می & Koupahi, 2005(.

شغلی روستاییان باید مورد خطراي که در بررسی نکته
هـا  خطـر توجه قرار گیرد این اسـت کـه ابتـدا سـطح ایـن      

ــاال ( ــط و ب ــایین، متوس ــوع و  ) پ ــال وق ــین احتم و همچن
پیامدهاي آن مورد شناسایی قرار گیرد تا بتوان بـراي رفـع   

,Shirovzhan(گیري کرد آن تصمیم 2010.(

کار و شغل)ب
جامعه شناسـی  به ویژه در حوزهدر قلمرو علوم انسانی، 
شناسـی صـنعتی، مفهـوم کـار،     کار و شغل و مکاتـب روان 

ــار و نتــایج آن، و      ــت آن، کارکردهــا، آث ــت و ماهی طبیع
در حیات ار بر آن و نقشی که کار، تولید متغیرهاي تأثیرگذ

کند از ابعاد و جهات مختلـف مـورد   اجتماعی انسان ایفا می
Mohseni(تحقیق قرار گرفته است  Tabrizi & Mirzaee,

دانـد کـه   کار را اساساً تغییراتی مـی ،کارل مارکس. )2004
وجـود  انسان بـا اسـتفاده از عقـل و فنـون در طبیعـت بـه      

وعـه  کـار مجم ": نویسـد او در کتـاب سـرمایه مـی   . آوردمی
اعمالی است که انسان به کمک مغز، دست، ابزار و ماشـین  

دهـد و ایـن   براي استفاده عملی از ماده روي آن انجام مـی 
گـذارد و او را  به طور متقابل بـر انسـان اثـر مـی    اعمال نیز 
Mohseni("ددهتغییر می Tabrizi & Mirzaee, 2004(.

قیتحقیشناسروش
یشــغليهــاخطــريواکــاوپــژوهش حاضــر بــا هــدف 

انجـام  ها خطرن ین ایترمهمییو شناساییکشاورزان روستا
رگرفتــه شــده در ایــن پــژوهش، روش بــه کا. شــده اســت

يجامعـه آمـار  . اسـت تحلیلی و از نوع پیمایشی -توصیفی
يان شـاغل در بخـش کشـاورز   ییروسـتا پژوهش حاضـر را  

بـا  . ددهـ یل میتشکنفر 1186ت یبا جمعشهرستان بهاباد
ن یـی نفـر تع 134از فرمول کوکران، حجـم نمونـه   استفاده

.شد
)1(

= ( . ). ( . ) = ×( . × . )×( . ) ( . × . ) ≅ 134
ــه ــانمون ــن يه ــژوهش ای ــا ترکیبــی از دو پ روش ب

در دسـترس انتخـاب   يگیـر اي و نمونـه گیري خوشهنمونه
82(روستاهاي شهرسـتان  ن حجم نمونه، ییپس از تع. دش

يدر سـه طبقـه  ، ییایـ جغرافتیـ با توجه بـه موقع ) روستا
27(یکوهیپـا ي، روسـتاها )روسـتا 42(یدشتيروستاها

.چارچوب نظري تحقیق.1شکل 

احساس خطر باال احساس خطر کم

احساس خطر متوسط

رضایت شغلی روستاییان 

کیفیت زندگی شغلی روستاییان 

شغلی روستاییان هايطرخ

انسانخطرهايطبیعیخطرهاي
میزان 

احساس 
خطر
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. دم شـ یتقسـ )روسـتا 13(یکوهسـتان يو روستاها) روستا
ع روستاها در ینمونه با توجه به توزيبراي انتخاب روستاها

ها روستا، سهم هر یک از ییایجغرافموقعیتک از سه یهر 
، نـوع محاسبه و بـا توجـه بـه سـهم هـر      هارا در کل روستا

بـر  . دیمعین گردنمونه يروستاهادر نوعدرصد و سهم آن 
، یدشـت ياز روسـتاها )نفر68(هااز نمونه% 51ن اساس یا

از )نفـر 22(% 16و یکوهیپـا ياز روستاها)نفر44(% 33
بـا اسـتفاده از   آخـر در .دانتخاب شـ یکوهستانيروستاها

ي محقــق هــا، پرسشــنامهگیــري در دســترسروش نمونــه
نفر 134ن یدر بساخته بررسی میزان احساس خطر شغلی

122، %91و بــا نــرخ بازگشــت ع شــدیــاز کشــاورزان توز
.دیگرديآورل و جمعیپرسشنامه تکم

روستاهانوعک یبه تفکیانتخابيهاجامعه و نمونهحجم.1جدول
نوع

روستا
تعداد نمونهدر نمونهنوعسهم هر در جامعهنوعسهم هر 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
423/519506851دشتی

279/3263/334433پایکوهی
138/1536/162216کوهستانی

8210018100134100جمع

حدو تا یطراحساده ياگونهسؤاالت پرسشنامه به
اطالعات يضمن گردآورشده است یممکن سع

-يو اقتصادی، زراعيفرديهایژگیو(ک یدموگراف
یخطراتنه یدر زميادیاطالعات ز، )کشاورزانیاجتماع

ممکن يک از مراحل کار کشاورزیکه کشاورزان در هر 
يهامؤلفه.گردديآورجمع،است با آن مواجه باشند

ات متخصصان یپرسشنامه، پس از مرور تجربنیمندرج در ا
، مشاهده منطقه يا، مطالعات کتابخانهیو خارجیداخل

ادارهنظران صاحبخبرگان، مورد مطالعه و مصاحبه با 
تعیین ،منطقهشهرستان و کشاورزان يجهاد کشاورز

شامل یمخاطرات شغلیبررسیمقدماتپرسشنامه. گردید
هایی براي بررسی منابع تولیدبود که در آن گویهسؤال67

در مقیاسسؤاالت. احساس خطر شغلی گنجانده شده بود
5تا 1نمره هاهیبه گووم یتنظکرت یلیفیپنج ط

یلیخاحساس خطر شغلیيبرا5نمره (افت یاختصاص 
ن یادر . )کمیلیخاحساس خطر شغلیيبرا1نمره و اد یز

گنجانده یعیو طبیانسانهايطر، دو دسته از خپرسشنامه
و انجام یم پرسشنامه مقدماتیپس از تنظ. شده بود

ن ی، ابتداییايهایمنظور انجام بررس، بهالزميهاشیرایو
در جهت اظهار نظر درباره محتواي سواالتپرسشنامه

حذف و پس از .از متخصصان قرار داده شدیار جمعیاخت
جهتسؤال54با ی، پرسشنامه مقدماتسؤالچندش یرایو

منظور سپس به. شدتکمیلکشاورزانیینفر از روستا20
کرونباخ يها از آلفاسؤالیدرونیب همسانیبرآورد ضر

یاز همسانیدست آمد، حاکبه87/0ب یضر.استفاده شد
ن یا عناصر مندرج در ایها مؤلفه. سؤاالت استيباالیدرون

.استشدهفهرست2در جدول پرسشنامه 

طرات شغلی کشاورزان روستاییهاي مورد استفاده در بررسی خاخصش.2جدول 
هامؤلفههاشاخص

هاي مشترك بین بیماري-افزایش دما و باال رفتن میزان تبخیر-طوفان شن- جوندگان و جانوران-موقع و ناگهانیهاي بیبارندگی-سرمازدگی- خشکسالی-زلزلهطبیعی
لغزش-فرسایش بادي و آبی-سیل-)هاي روان به سمت مزرعهحرکت ماسه(زایی بیابان-آفات- ورود دام به مزرعه-انسان و دام

انسانی

دسترسی به هنگام به کودهاي نبود- افزایش مصرف کود شیمیایی-شوري خاك-از بین رفتن مشاغل سنتی-رویه منابع آب زیرزمینی از سوي معادنبرداشت بی
- تحریم اقتصادي- مناسبکمبود تجهیزات و تأسیسات -پیوند ضعیف دانش سنتی و دانش نوین-به موقع به نیروي کارنداشتندسترسی-شیمیایی و حیوانی

بیکاري -عدم تنوع شغلی-تخریب مراتع-سطح پایین ایمنی-پوشش ضعیف بیمه محصوالت-کمبود سرمایه-رواج روحیه مصرف گرایی-هاقیمتیثباتبی
آلودگی و شیوع - مناسب در بعضی روستاهاانزواي جغرافیایی و عدم دسترسی به راه -سوزيآتش-در معرض هواي باز بودن-هاموقع نهادهعدم عرضه به-فصلی

-ها و قوانینتغییرات در سیاست-نگرش بد روستاییان نسبت به مسئولین-تغییر الگوي کشت-مدیریت سنتی و عدم اعمال مدیریت فنی-هاي دامیبیماري
کوچک بودن واحدهاي -وري پایینبهره-جمعیتمهاجرت و کاهش-عدم توان رقابت در تولید-ضعف روحیه مشارکت- آالتفرسودگی ابزار و ماشین

فاصله زمانی کوتاه بین -هادرخواست وثیقه باالي وام-سرقت ادوات و یا محصوالت-بردارانسوادي بهرهکم-بردارانباال بودن میانگین سنی بهره-برداريبهره
هاي فامیلیدرگیري-هانرخ باالي بهره وام-دریافت و بازپرداخت وام
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ن، یانگیـ ر میـ نظیفیها از آمار توصـ افتهیل یجهت تحل
ــ ــار تحلینســبیفراوان ــق و آم ــیو مطل ــون شــاملیل آزم

در و)اسپیرمن و پیرسـون (تحلیل همبستگی ،اسکوئرکاي
) یشـغل هـاي طرخ(يهـا دا کردن مؤلفـه یت با هدف پینها

از يدر تعـداد محـدود  ها ن مؤلفهیاخالصه کردنمکنون و 
در . اسـتفاده شـده اسـت   یل عـامل یـ ها از آزمون تحلعامل
یشـغل خطرهـاي يبـر رو یل عـامل یـ بـا انجـام تحل  ،واقع

خطرهـاي ن یتـر مهـم ییشناسـا یدر پـ ، محققکشاورزان
تحلیل يبرا.استهاي مورد مطالعهکشاورزان روستایشغل
SPSSافزار ها از نرمداده V.11.5استفاده شد.

معرفی منطقه مورد مطالعه
هـاي تـازه   یکی از شهرستان، به عنوانشهرستان بهاباد

ــتان  ــیس اس ــدود    تأس ــایی ح ــعت جغرافی ــا وس 6963ب
کیلومترمربع در قسـمت جنـوب شـرقی اسـتان یـزد و در      

بـر اسـاس   . کیلومتري مرکـز اسـتان قـرار دارد   180فاصله 
ــن    ــت ای ــران، جمعی ــار ای ــز آم ــماري مرک ــات سرش اطالع

ــ ــال شهرسـ ــدود 1385تان در سـ ــتنفر14577حـ . اسـ
شهرستان بهاباد داراي دو بخـش مرکـزي و آسـفیج و سـه     

درصـد  49حدود . است) گه، آسفیج و بنستانجل(دهستان 
روسـتاهاي  . گیـرد مـی محدوده مطالعاتی را بیابان در بـر  از 

هاي و بروز خشکسالیبودهزایی روبرو منطقه با خطر بیابان
به (رویه دام و توسعه صنایع و معادن پی در پی، چراي بی 

منـابع آب  . بر این امر دامن زده است) ویژه معدن چادرملو
-بهـره شود و شـیوه  زیرزمینی میمنطقه، شامل منابع آب

مسـاحت  .از طریـق حفـر چـاه اسـت    از این منابع،برداري
هکتار است و تعداد 4036هاي کشاورزي شهرستان، زمین
. بــردار اســتبهــره3444هــا، زمــینبــرداران از ایــن بهــره

رأس دام وجـود دارد و  70000همچنین در این شهرستان 
بردار دامـی بـه فعالیـت دامـداري و دامپـروري      بهره2285

Jihad)مشغول هستند Agriculture Office of Bahabad

County, 2009).
روسـتاییان شهرسـتان بهابـاد کشـاورزي و     بیشتر شغل 

تعـداد انـدکی از روسـتاییان، در    همچنـین . دامداري است
بخش صـنایع و تعـدادي دیگـر در معـادن فعـال واقـع در       

.مجاور مشغول به فعالیت هستندنواحی
المللی است ملی و بینطرحچند این شهرستان هدف 

گري دولت، طرح اقدام توان به طرح کاهش تصديکه می

)NAP(زایی و کاهش اثرات خشکسالی ملی مقابله با بیابان

.اشاره کردمناریدطرحو 

هاي توصیفییافته
. دهـد هاي توصیفی تحقیق را نشـان مـی  یافته3جدول 

جمعیت جـوان  نبود تمایلوپیر بودن جامعه مورد مطالعه
هـا در شـغل   به فعالیت در بخش کشاورزي سابقه باالي آن

میانگین کل زمین کشـاورزان  .استکشاورزي از نکات مهم 
هکتار است و بیشترین فراوانی مربوط بـه  14هر روستایی 

در . هکتار زمـین دارنـد  15تا 10کشاورزانی است که بین 
این منطقه، زمین عامل محدود کننـده کشـاورزي نبـوده و    
در بیشتر مواقع کمبود آب بر میزان تولید کشاورزان تـأثیر  

دهـد کـه میـانگین    هاي تحقیق نشـان مـی  یافته. گذاردمی
ریـال اسـت و   35000000کشاورزان حـدود  درآمد ساالنه 

از کشاورزان داراي درآمد غیر کشاورزي % 4/33تنها حدود 
میـانگین درآمـد ایـن گـروه از کشـاورزان حـدود       . هستند

هـاي حاصـل از   یافتـه . ریال برآورد شده است67500000
پرسشنامه همچنین نشان مـی دهـد کـه میـانگین هزینـه      

.ریـال اسـت  7600000برداران حدودکشاورزي براي بهره
حـدود  (دست آمده، بیشتر کشـاورزان  بر اساس اطالعات به

در کشاورزي امنیت شغلی نداشته و در آن احسـاس  %) 74
نکتـه قابـل توجـه در مـورد ایـن گـروه از       . کننـد خطر می

ها به نوعی، از نظر از آن% 63کشاورزان این است که حدود 
.مالی بدهکار هستند

هاي تحلیلییافته
دهد که بین وضـعیت تأهـل فـرد بـا     نشان می4جدول

داري وجود یشغلی رابطه مثبت و معنخطرمیزان احساس 
برگـزار  هاي ترویجـی  همچنین بین شرکت در کالس. دارد

جهاد کشاورزي و تحت پوشش بیمـه بـودن  شده به وسیله
-یشغلی رابطه منفی و معنخطرکشاورز با میزان احساس 

اسـت کـه شـرکت    امر به این معنـی این . داري وجود دارد
هـاي آموزشـی و ترویجـی و همچنـین     کشاورزان در کالس

کاهش میزان احسـاس خطـر   باعثها بیمه بودن اراضی آن
.شودشغلی می
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هاي عمومی روستاییانیویژگ.3جدول 
فراوانیطبقاتویژگی

درصدتعداد

915/74مردجنس
315/25زن

سن
2218سال40کمتر 

585/47سال60تا 40
425/34سال60باالي 

وضعیت تأهل
1210مجرد
795/64متأهل

315/25)فوت و یا طالق(بدون همسر 

تعداد فرزند

0195/15
1137/10
278/5
3298/23
4238/18

4314/25بیش از 

تحصیالت

925/75زیر دیپلم
187/14دیپلم

128/9فوق دیپلم
00کارشناسی و باالتر

سابقه کار

144/11سال5کمتر از
238/18سال10-5
271/22سال15-10
264/21سال20-15

323/26سال20بیش از 

از تحلیـل همبسـتگی بـین    بـه دسـت آمـده   هاي یافته
اجتماعی کشاورزان با میزان -فردي و اقتصاديهايویژگی

:گر آن است کهبیان)5جدول (احساس خطر شغلی
رابطـه  بین سن کشاورزان و درجه احساس خطر شغلی ) 1

ــی  ــمنف ــطح یو معن ــود 95/0داري در س ــی وج دارد؛ یعن
تر نسـبت بـه کشـاورزان مسـن بیشـتر در      کشاورزان جوان

.کنندشغل خود احساس خطر می

سطح تحصیالت کشاورزان با درجـه احسـاس خطـر در    ) 2
بـه ایـن   داري دارد؛ ایـن  یرابطه مثبت و معنـ 95/0سطح 

شـتر در  که افراد با سطح تحصـیالت بـاالتر بی  مفهوم است
بیشترکه با توجه به این. کنندشغل خود احساس خطر می

سال هسـتند؛  کرده از گروه جوان و میانکشاورزان تحصیل
این وضعیت را سطح توقع باالتر و تجربـه  علتشاید بتوان 

شغلیخطرتعیین رابطه بین متغیرهاي اسمی و متغیر احساس .4جدول 

کرامراسکوئرآزمون کايمتغیر وابستهمتغیرهاي مستقل V آزمون
pآمارهpآماره

تأهل

احساس 
مخاطره شغلی

*34/146016/0*516/0016/0
66/128342/0513/0342/0جنسیت

45/126412/0508/0412/0هاعضویت و مشارکت در تشکل
712/0006/0**006/0-72/182**هاي ترویجیشرکت در کالس

698/0023/0*023/0-12/163*تحت پوشش بیمه قرار داشتن
%1دار در سطح یمعن**%5دار در سطح یمعن*
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کرده نسبت به سایر کشاورزان جستجو کمتر افراد تحصیل
.کرد

ساس خطـر در  بین میزان درآمد کشاورزان با درجه اح) 3
به عبارت . داري وجود داردیرابطه منفی و معن99/0سطح 
کمتـر در شـغل   ،کشاورزانی که درآمد بیشتري دارند،دیگر

.کنندخود احساس خطر می
کـاهش  باعـث اشتغال به شغلی دیگر در کنار کشاورزي ) 4

احساس خطر در کشـاورزان روسـتاهاي شهرسـتان بهابـاد     

شغل فرعی و درجه احساس خطر زیرا بین داشتن . شودمی
.وجود دارد99/0داري در سطح یرابطه منفی و معن

قرار کشاورزانی که اراضی بیشتري را تحت پوشش بیمه ) 5
. کننـد کمتر در شغل کشاورزي احساس خطر مـی اند،داده

بین میزان اراضی بیمه شده و درجه احساس خطـر شـغلی   
.ود داردوج99/0داري در سطح یرابطه منفی و معن

خطر شغلیمنابع تولید احساس 
مطرح شد، ق یتحقیشناسگونه که در روشهمان

منابع تولید احساس خطر ن یتریبه اصلیابیمنظور دستبه
در . استفاده شدیل عاملیکشاورزان از روش تحلشغلی

ن روش مقدار ینان از صحت کاربرد ایاطميابتدا برا
KMO1 ،71/0ل ین مقدار از نظر تحلیدست آمد که ابه

ن یهمچن. ک به متوسط استیقابل قبول و نزد،یعامل
) >01/0sig(قابل قبول يداریبا سطح معن2بارتلتآزمون 

را نشان یل عاملیتحلياجرايها برامناسب بودن مؤلفه
ارتباط يکه داراییرهایها و متغچون شاخص. دهدیم

ک یگر حول یکدیدهند که با یح می، ترجهستندیدرون
ق یها از طرن، عاملیا عامل جمع شوند، بنابرایمحور 

شوند یساخته میارتباط مثبت و منفزان یع و میتجم
)Mahdavi, & Taherkhani, پژوهش نیدر ا. )2004

1- Kaiser-Meyer-Olkin
2- Bartlett's Test

و با استفاده از افتهیچرخش 3ماکسیها به روش وارعامل
ل همراه با یتحليعنوان مبناعامل بهچهارژه، یار ویمع

ک از یانس هر یها، درصد وارک از آنیژه هر یمقدار و
انس عوامل استخراج یدرصد واریتجمعیعوامل و فراوان

مقدار يکه داراییهاعاملن مطالعه، یدر ا. )6جدول (شد
.گردیدل خارج یاز تحل،ندبودک یژه کمتر از یو

یافتهوامل دورانع.6جدول 
یتجمعانسیدرصد وارانسیدرصد وارژهیمقدار وفهرست عوامل  

056/19867/39867/39عامل اول
237/7675/17542/57عامل دوم
824/3053/8595/65عامل سوم

260/3106/7701/72عامل چهارم

هاگذاري عاملنام
مالی و اعتباريخطرهاي: عامل اول

867/39تنهایی به056/19این عامل با مقدار ویژه 

3- Varimax

اجتماعی کشاورزان با میزان - بررسی ارتباط بین متغییرهاي فردي و اقتصادي.5جدول 
هااحساس خطر شغلی آن

)p(سطح معناداري)r(ضریب همبستگینوع مقیاسمتغیرردیف
178/0082/0اسمیجنسیت1
034/0*-132/0نسبیسن2
078/0365/0اسمیتأهل3
012/0*197/0ترتیبیتحصیالت4
106/0-118/0ايفاصلهمیزان مالکیت اراضی5
001/0**- 216/0ايفاصلهسطح درآمد6
000/0**-207/0اسمیداشتن شغل فرعی7
006/0**-244/0نسبیوضعیت بیمه اراضی8
99/0داري در سطح یمعن**95/0داري در سطح یمعن*

.انجام شدهمبستگی بین متغیرهاي پارامتریک با روش پیرسون و متغیرهاي ناپارامتریک با روش اسپیرمن: تذکر
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کنـد و بیشـترین   درصد از واریانس متغیرهـا را تبیـین مـی   
11در ایـن عامـل   . داردعوامـل چهارگانـه   سهم را در بین

مؤلفه مرتبط با مسائل اقتصـادي، مـالی و اعتبـاري کـه در     
،کشاورزان روستایی تأثیرگذار هستنداحساس خطر شغلی

).7جدول (استقرار گرفته

ي عامل اولهامؤلفه. 7جدول 
همبستگی هامؤلفه ردیف

62% تحریم اقتصادي 1
89% هاعدم ثبات قیمت 2
97% سرمایهکمبود  3
96% عدم تنوع شغلی 4
86% بیکاري فصلی 5

98% دسترسی به راه نداشتنانزواي جغرافیایی و 
مناسب در بعضی روستاها 6

91% وري پایینبهره 7
94% هادرخواست وثیقه باالي وام 8
97% هاهزینه باالي نهاده 9
92% هانرخ باالي بهره وام 10
85% بین دریافت و بازپرداخت وامفاصله زمانی کوتاه  11

اقلیمیخطرهاي: عامل دوم
یکی دیگر از منابع تولید احساس خطر شغلی کشـاورزان  

عناصر آب و هوایی ،روستایی بخش مرکزي شهرستان بهاباد
کننـده  تبیین237/7این عامل با مقدار ویژه . و اقلیمی است

مؤلفـه  نج در ایـن عامـل پـ   . استدرصد واریانس کل 67/17
).8جدول (اقلیمی تأثیرگذار هستند

)خطرهاي اقلیمی(هاي عامل دوممؤلفه. 8جدول 
همبستگی هامؤلفه ردیف

94% سرمازدگی 1
98% خشکسالی 2
68% طوفان شن 3
84% افزایش دما و باال رفتن میزان تبخیر 4
63% هاي بی موقع و ناگهانیبارندگی 5

مدیریتی-خطرهاي فنی: عامل سوم
ــاورزان    ــغلی کش ــر ش ــاس خط ــري از احس ــش دیگ بخ
روستایی ناشـی از کمبـود تجهیـزات، ضـعف دانـش، ضـعف       

-فنـی خطرهـاي از این رو این عامل با عنوان . مدیریت است
824/3مقدار ویژه این عامـل  . گذاري شده استمدیریتی نام

ي هـا مؤلفـه . کنـد واریانس کل را تبیین مـی % 05/8که بوده

همراه ضریب همبستگی هـر یـک   تأثیرگذار در این عامل، به 
.نشان داده شده است9در جدول 

)مدیریتی-خطرهاي فنی(هاي عامل سوم مؤلفه. 9جدول 
همبستگی هامؤلفه ردیف

93% کمبود تجهیزات و تأسیسات مناسب 1
97% مدیریت سنتی و عدم اعمال مدیریت فنی 2
76% سنتی و دانش نوینپیوند ضعیف دانش  3
64% تغییر الگوي کشت 4
88% نگرش بد روستاییان نسبت به مسئولین 5
97% کوچک بودن واحدهاي بهره برداري 6
68% بردارانباال بودن میانگین سنی بهره 7
93% بردارانکم سوادي بهره 8
94% افزایش مصرف کود شیمیایی 9

ییبترکخطرهاي: عامل چهارم
توانسـته اسـت   260/3ژه چهارمین عامل بـا مقـدار ویـ   

اي هـ مؤلفـه ،10جـدول . واریانس کل را تبیین کند% 12/7
دلیـل نامگـذاري   . دهـد را نشان میتأثیرگذار در این عامل 

از ايترکیبی، مـؤثر بـودن مجموعـه   خطرهاياین عامل به 
.استها در احساس خطر شغلی کشاورزان روستاییمؤلفه

هاي عامل چهارملفهمؤ. 10جدول
همبستگی هامؤلفه ردیف

98% بیابانزایی 1
97% هاي زیرزمینیافت سطح آب 2
85% نگرش بد روستاییان نسبت به مسئولین 3
79% رواج روحیه مصرف گرایی 4
74% کاهش حاصلخیزي خاك 5

گیريبندي و نتیجهجمع
کشاورزان ساکن در روستاهاي واقـع در  به ویژه،کشاورزان

هـاي اي از خطرخشک و نیمه خشـک بـا مجموعـه   مناطق
هـا، در  خطرهاي ناشـی از ایـن   آسیب.روبرو هستندشغلی

به شـهرها و روي  رفتن فرار روستاییان و باعثبرخی مواقع
کـاذب بـه جـاي تولیدکننـدگی شـده      هايشغلآوردن به 

احساس خطـر شـغلی   میزان نخست،در این پژوهش. است
بررسـی کشاورزان روستایی بخش مرکزي شهرستان بهاباد

ــد احســاس خطــر شــغلی در آن  ــابع تولی ــاو ســپس من ه
بیشـتر دسـت آمـده،   بر اساس اطالعـات بـه  . شدشناسایی

در کشـاورزي امنیـت   ، کشاورزان روستایی بخـش مرکـزي  
کشـاورزان  . کننـد شغلی نداشته و در آن احساس خطر می
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بیشـتر در شـغل خـود    ،نسبت به کشاورزان مسـن تر جوان
بیشـتر ایـن در حـالی اسـت کـه     . کننـد احساس خطر می

سال هسـتند  کشاورزان تحصیل کرده از گروه جوان و میان
بایست احساس خطـر شـغلی کمتـري داشـته     و به نظر می

شاید بتوان دلیل وجود این وضعیت را سـطح توقـع   .باشند
کـرده نسـبت بـه سـایر     صـیل باالتر و تجربه کمتر افراد تح

با توجه بـه میـانگین سـنی بـاالي     . کشاورزان جستجو کرد
بیشتربه باالي و همچنین تجر) سال51(کشاورزان منطقه 

سال سابقه کار در شغل 20بیش از % 70حدود (کشاورزان 
توان گفت که احساس خطـر  به جرأت می) ندرکشاورزي دا

یعنـی  . منفـی دارد میزان تجربه کشاورزان رابطـه  شغلی با
به همـان  ،هرچه سابقه فرد در شغل کشاورزي بیشتر باشد

احتمالی نیز باالتر هايمیزان توانایی او براي مبارزه با خطر
نتایج نشان داد که کشـاورزانی کـه درآمـد بیشـتري    . است

بنـابراین  . کننددارند کمتر در شغل خود احساس خطر می
منطقـه،  ایـن  شاورزي در کدرستریزيبایست با برنامهمی

تا از ایـن  به وجود آورد افزایش درآمد کشاورزان را يزمینه
شـرایط  ،هـا طریق ضمن کم کردن احساس خطر شغلی آن

. الزم براي ماندگاري روسـتاییان در روسـتاها فـراهم شـود    
بخشـی  تنوع،هاي مناسب براي این منظوریکی از سیاست

هـاي تحقیـق   یافتـه گونه کههمان. به اقتصاد روستاها است
دهد، داشتن شغل فرعی در کنار کشاورزي سـبب  نشان می

کاهش احساس خطر در کشـاورزان روسـتاهاي شهرسـتان    
سیاست دیگر در این زمینه تحت پوشش . شده استبهاباد 

ــاورزان   ــی کش ــه درآوردن دارای ــوالت،  (بیم ــی، محص اراض
ـ یافتهزیرا. است) واحدهاي دامداري خـوبی  ه هاي تحقیق ب

دهد که کشاورزانی که اراضـی بیشـتري را تحـت    شان مین
خـود کمتـر در شـغل کشـاورزي   ،اندپوشش بیمه درآورده

.کننداحساس خطر می
ایـن پـژوهش بـه شناسـایی و     ،گونه که اشاره شدهمان

منابع تولید احساس خطـر شـغلی کشـاورزان    سازيروشن
در راه گـام اولـین  کـه با توجه بـه ایـن  . پردازدروستایی می

، منــابع تولیــد احســاس خطــر شــغلی کشــاورزانمطالعــه 
ــن آشکارســازي ــاای ــقخطره متغیرهــاي انتخــاباز طری

در ایـن  بنـابراین ها به شـاخص اسـت؛   مناسب و تبدیل آن
شــغلی خطــراتپــژوهش از تحلیــل عــاملی بــراي تبیــین 

کـارگیري ایـن روش   بـه . کشاورزان روستایی اسـتفاده شـد  

تأثیرگذار بر احساس خطرمؤلفه 44خالصه شدن منجر به 
مالی و اعتبـاري،  خطرهايعاملچهارشغلی کشاورزان در 

در بین این عوامـل،  . دشو مدیریتی و ترکیبی فنیاقلیمی، 
مالی و اعتباري بیشترین سـهم از واریـانس   خطرهايعامل 

.Roosta et alنتایج تحقیق ؛ که با دهدنشان میعوامل را 

م هاي تهدید کننده تولیـد گنـد  خطرترین که مهم(2009)
بـا  . خـوانی دارد هم، دانستههاي طبیعی و اقتصادي خطررا 

مـالی و  خطرهـاي ، سـهم  ایـن پـژوهش  این تفاوت کـه در 
ــیش از   ــاري ب ــاياعتب ــت خطره ــی اس ــین . طبیع همچن

Turkmani & Karami, طبیعـی  خطرهـاي نیـز  (2007)
تــرین عنـوان مهــم را بــه) دسترسـی بــه آب و سـرمازدگی  (

بنـدي بـه   طبقـه . برشمرده استشغلی کشاورزان خطرهاي
ــر احســاس خطــر شــغلی   دســت آمــده از عوامــل مــؤثر ب

کـه بـه   Rostami et al. (2006)کشاورزان با نتایج تحقیق 
هـا،  آفـات و بیمـاري  (در تولید گندم خطر عمده پنج عامل

نبـود امـل  اي، ععامل اقلیمی و زیست محیطی، عامل نهاده
؛ تـا حـدود   اشاره داشته)اقتصادي-امنیت و عامل اعتباري

از تحلیـل  استخراج شـده چهار عامل .زیادي مطابقت دارد
شـغلی کشـاورزان ماهیـت چنـد     خطرهايعنوان عاملی به

شغل کشـاورزي را  خطربعدي اقدامات مختلف در مدیریت 
-آمـاده شـود در  بر این اساس پیشـنهاد مـی  . دهدنشان می

ــازي ــدیریت س ــرم ــردي   خط ــا رویک ــاورزي ب ــغل کش ش
نگر و سیستمی، همه این جوانب بـا هـم در نظـر    جانبههمه

از قبیـل آمـوزش،   (ها، خدمات حمایتی گرفته شود و نهاده
، )ها و مزارع و ماننـد آن بانکی، بازدید از باغارائه تسهیالت

سـازي  انگیزشی و اقدامات پیشـگیرانه بـراي پیـاده   خدمات
.دشوشغل کشاورزي فراهمخطرنبه مدیریت جاهمه

پیشنهادهاسایر 
شغل کشاورزي در منطقه مورد خطرمنظور مدیریت به

.گرددمطالعه، پیشنهادهاي زیر ارائه می
اعطـاي وام بـه   سـازي آسانکارگیري سیاست به) 1

کشاورزان 
خطرهـاي یکی از ابزار اصلی براي جبران خسارت ناشـی از 

اده از تســهیالت و وام اســتف،روســتاییشــغلی کشــاورزان 
در ،وجـود دارد زمینـه مشـکلی کـه در ایـن    . بانکی اسـت 

هـا  امن بـراي اخـذ وام از بانـک   اختیار نداشتن وثیقه و ضـ 
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هـا از  تا بانـک ،شودبراي رفع این مشکل پیشنهاد می. است
هاي معتبر روستاییان از قبیل سند امـالك و  سایر تعهدنامه

هاي سرپرست خانوارها بـراي ارائـه وام   یانهو یا راهاسرمایه
.به کشاورزان استفاده کنند

ســازي و فــراهم نمــودن زمینــه بیمــه فرهنــگ) 2
محصوالت کشاورزي

یکی از مؤثرترین راهکارهـاي کـاهش احسـاس خطـر     
بـا  . استها شغلی در کشاورزان، بیمه نمودن محصوالت آن

بین مشخص گردید که کشش تقاضاي بیمه دراین وجود، 
بـاال بـودن متوسـط   به علتکشاورزان منطقه مورد مطالعه 

پـائین ،هاسن کشاورزان و پایین بودن میزان تحصیالت آن
سـازي،  فرهنـگ شی جهـت هاي آموزبرگزاري کالس. است
رسانی به کشـاورزان نسـبت بـه مزایـاي     سازي و اطالعآگاه

.ضروري استبیمه 
هـاي  تشـکل تشویق کشاورزان بـه عضـویت در   ) 3

همیاري و تعاونی
کشاورزان بهاباد داراي سـطح زیـر   بیشترکه با توجه به این

را بـه عضـویت در   هـا آنبایـد  ،هکتار هسـتند 7کشت زیر 
تـا از  نمـود تشویقهاي کشاورزان هایی چون تعاونیتشکل

مشـکل کمبـود   و این طریق از حالت خرده مـالکی خـارج  
.گرددبرطرف تا حدي هاآننقدینگی 

تأمین امنیت اقتصادي کشاورزان ) 4
بــیشــغلی ســبب خطرهـاي مواجـه کشــاورزان بهابــاد بــا  

، هادرآمد خود و نگرانی از بازپرداخت وامبهها اطمینانی آن
بـه  . هاي زندگی شـده اسـت  هزینهو حتیهاي ثابت هزینه

کارگیري ابزار دقیـق و مـؤثر در جهـت    همین دلیل لزوم به
منیت اقتصادي این کشاورزان و در نتیجه حمایت و تأمین ا

افزایش قدرت تولید و باال بردن سطح زندگی آنان احساس 
مشاغل جنبی از قبیل صنایع دستی، فرآوري مواد .شودمی

لبنــی، فعالیــت در زمینــه کشــت گیاهــان دارویــی، تولیــد 
ماننـد زعفـران کـه در ایـن     (محصوالت با ارزش افزوده باال 

با هدف ایجاد تنـوع  ) استمساعد منطقه شرایط کشت آن
در مشاغل روستایی و درآمدزایی بیشـتر بـراي کشـاورزان،    

. گرددمیها امنیت اقتصادي آنباعث باال رفتن 

ایجاد پایگاه اطالعات)5
ها و اطالعاتی در دادهدر برگیرندهبایست میاین پایگاه 

با آن روبرو منطقهکه کشاورزانباشدهاییخطرمورد انواع 
افـزاري و  تجهیـز ایـن پایگـاه بـه امکانـات سـخت      . هستند

هـاي عمـومی از   افزاري و همچنین ارتباط آن بـا رسـانه  نرم
کشــاورزان از آگــاهیتوانــدجملـه رادیــو و تلویزیــون، مـی  

هـا بـراي مقابلـه بـا ایـن      هاي کشاورزي و آمادگی آنخطر
.ها را افزایش دهدخطر

بر موارد اشاره شده، پیشنهادات زیـر را نیـز مـی    افزون
:توان مورد توجه قرار داد

بـا مراکـز   ارتبـاط مسـتمر  تشویق کشـاورزان بـه برقـراري    
اسـتفاده مناسـب و بـه    آمـوزش نحـوه   اجرایی، تحقیقات و

تفاده از اسـ تشویق کشاورزان بـه  موقع از سموم دفع آفات، 
اصـول فنـی   آمـوزش  ، مناسـب و بـا کیفیـت   گیـاهی ارقام

هـاي  روشاستفاده از تشویق کشاورزان به ، نویناورزي شک
مبـارزه بـا   ، آبیـاري تحـت فشـار   (کم کردن هزینـه تولیـد   

).، مکانیزه کردن کشاورزيهاي هرزعلف
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Abstract
Agricultue is an occupation which because of its nature, is confronted with a set of hazards. This study

was conducted to analyze sources sense of job’s risk in the central district of Bahabad County in Yazd
province. The Method of the research is descriptive-analytical on the base of survey. The Statistic Society of
research is 1186 farmer that is employed in agriculture. Using Cochran's formula Cochrane formula, the
sample size of 134 persons was estimated that randomly and with combination of both cluster sampling and
accessibility sampling were selected the required. Data was collected through interview and a questionnaire.
The opinions of experts, farmers and local agricultural experts were provided by questionnaire. Results
indicated that most farmers (about 74 percent) feel their jobs are at risk. Using factor analysis of sources of
job alarmed farmers in the four factors was summarized. These include: financial and credit risks, climate
risks, technical and managerial risk and combined risks. These factors could to explain in 7/72 percent of the
variation. 27/3 percent of the residual variance was related to other factors that their prediction in this study
is not possible. The research findings show that most farmers Feelings job’s risk is due the financial and
credit risks. These four factors, multi-dimensional nature of risk management practices in agricultural
employment shows. That requires systematic and comprehensive approach in managing these risks.
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